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Let op: Pas zelf het 
vertrouwelijkheidsniveau aan. Zie voor 
uitleg deze intranetpagina

RWS INFORMATIE

http://corporate.intranet.rws.nl/Ondersteuning/Kantoorautomatisering_en_Telefonie/Vertrouwelijkheidsniveau_toepassen/


RWS datastrategie

Ontwikkelingen

Grote maatschappelijke opgaven 

Dataficatie en nieuwe technologie 
(sensoring, AI en digital twins)

Meer en andere (private) partijen 

Open overheid: data delen is de norm, 
maar binnen grenzen van privacy en 
cyber

Motto

Eén data- en informatiegedreven RWS, 
samen met anderen
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Doelen uit de datastrategie 
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Aanpak datastrategie



Uitvoering Datastrategie

Waar staan we nu en hoe verder?

Areaal data op orde, en (meer) data-
gedreven  assetmanagement

Uniformeren en toepassen instrumenten

Samenwerken in data-ecosystemen

Investeren in mens en organisatie
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Data en assetmanagement



• Eigenaarschap: Data-rollen model (“Als 
een object van jou is, zijn de data ook 
van jou”)

• Datakwaliteit: Data APK als uniform 
instrumentarium

• Ontsluiting: Centraal Toegangspunt Data 
(CTD) als ‘webshop’ voor data

• Analyse: Concentratie data-science
kennis in het RWS Datalab

• Presentatie: Standaardisatie 
bouwstenen digital twins (Digicampus
en competence centre)

Uniformeren en toepassen instrumenten
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Prioriteiten Rijkswaterstaat
- Assetmanagement 

- Verkeersmobiliteit/smart mobility

- Ruimtelijke planvorming 

RWS koers geo-data
- Geo-informatie als basis voor opgaven

- Actieve bijdrage aan nationale geo-data-
infrastructuur (standaarden, open data, 
digital twin ontwikkeling)

- Zakelijke afspraken met IenW en BZK, én 
evenwichtige bijdrage t.o.v. andere 
partijen

RWS inzet in data-ecosystemen



• Landsdekkend op tijd beschikbaar

• (Jaarlijks) actueel

Hoofdelementen van de nationale geo-informatie infrastructuur
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Afspraken, standaarden, kwaliteitsspecificaties, open dataformaten

Basisbestanden
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Portaal voor ontsluiting van de bestanden
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Plus-bestanden

- Niet landsdekkend beschikbaar

- Niet per se (jaarlijks) actueel
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Beeldmateriaal / Hoogte e.d.

Objecten (fysiek / functie)

Basisbestanden

Thema

Netwerken

Administratieve Indeling

Rechten (Eigendom / Gebruik)

Coördinaatstelsel

Beperkingen OW

BGT, BRO

NWB

Foto’s en AHN  

NAP



Luchtfoto’s en hoogte-informatie



Topografische informatie: BGT en DTB
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Eén (geo)informatie-gedreven RWS, samen met anderen 


